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Kun ihminen tarvitsee ja saa apua, 
me olemme onnistuneet

PÄÄKIRJOITUS 13.8.2018

Sain eilisiltana valmiiksi pääkirjoituksen tä-
hän piirimme Tässä ja Nyt -tiedotuslehteen. 
Olin tyytyväinen siihen, että sain tekstin 
valmiiksi hyvissä ajoin. Ajatukseni oli pa-
rin päivän päästä vielä silmäillä teksti läpi 
ja laittaa se eteenpäin. Teksti sisälsi yleisiä 
ajatuksia osaamisen kehittämisestä, varau-
tumisesta ja valmiudesta. Kysymys siitä, 
miten teemme asioita on toki tärkeä miet-
tiessämme yhteisen järjestömme kehittä-
mistä.

Pian näkökulmani vaihtui. Hylkäsin valmiin 
tekstin, koska eteen tuli paljon tärkeämpää 
asiaa. Sain klo 01.56 hälytyksen Vapaaeh-
toisen Pelastuspalvelun tehtävään. Unisena 
vastasin kutsuun ja ilmoitin pääseväni mu-
kaan. Puolen tunnin päästä huomasin saa-
puvani lähikunnan alueella olevalle onnet-
tomuuspaikalle, josta ambulanssi oli juuri 
poistumassa ja jossa poliisi ja pelastuslai-
tos jatkoivat työtään. Vastassa olivat sosi-
aalipäivystyksen työntekijä ja oman häly-
tysryhmäni ensimmäisenä paikalle ehtinyt 
vapaaehtoinen.

Hälytystehtävissä alkutilanteet vaihtelevat 
eikä koskaan voi tietää, mitä on odotetta-
vissa. Silti tehtävät ja työnjako ovat selvät. 
Etsinnät, onnettomuudet ja läheisensä me-
nettäneiden omaisten kohtaaminen vaati-
vat osaamista eli koulutusta, harjoituksia ja 
käytännön tehtäviä. Osaaminen perustuu 
kokemukseen ja ymmärrykseen.

En muista, kuinka monena iltana, yönä ja 
viikonloppuna olen Punaisen Ristin asioil-
la ollut. Joskus lähtö on tuntunut vaikealta. 
Joskus pitkittynyt tehtävä on vienyt jaksa-
misen äärirajoille. Jokaisen kerran, kun hä-
lytystehtävä on jäänyt taakse, on tiennyt 

yrittäneensä tehdä parhaansa auttaakseen 
hädässä olevia ihmisiä.

Punainen Risti on hieno järjestö siksi, että 
me autamme apua tarvitsevia. Kaikki läh-
tee vapaaehtoisten halusta auttaa. Yritäm-
me tehdä sen, mitä tehtävissä on. Olemme 
valmiit kohtaamaan vakavia ja vaikeita asi-
oita.

Tuona yönä en voinut kuin taas ihailla si-
tä, miten hyvin eri toimijoiden välinen yh-
teistyö toimii. Vapaaehtoiset auttajat ovat 
osa suurta kokonaisuutta. Yhteistoiminta on 
suomalaisen yhteiskunnan vahvuus.

Kotiin palasin auringonnousun aikaan. Eh-
din ottaa lyhyet unet ennen työpäivää. Päi-
vän aikana muistin taas kirkkaammin sen, 
miksi olen mukana Punaisen Ristin toimin-
nassa.

Vahingot, virheet, yllättävät luonnonvoi-
mat, sairauskohtaukset sekä pelko ja viha 
aiheuttavat inhimillistä kärsimystä. Jokai-
nen ihminen voi joutua tilanteeseen, jossa 
hän tarvitsee apua. Kun ihmiset tarvitsevat 
apua, meidän tehtävämme on auttaa. Kai-
ken Punaisen Ristin toiminnan ytimessä on 
avun tarpeeseen vastaaminen ja inhimilli-
sen kärsimyksen vastustaminen.

Hannu Harri
puheenjohtaja
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Nälkäpäivä ja yhdessä tekemisen voima
Kiipeän kapeaa ja jyrkkää hiekkapolkua kuk-
kulan päälle ja katson ympärilleni. Vieri-
viereen rakennettuja hökkeleitä näkyy sil-
mänkantamattomiin. Lähes kaikki puut on 
kaadettu, eikä auringon paahteelta pääse 
suojaan. Olen Bangladeshissa Cox’s Bazarin 
leirillä, missä asuu yli puoli miljoonaa väki-
valtaa paennutta ihmistä Myanmarista. Heis-
tä suurin osa on naisia ja lapsia, jotka kärsi-
vät aliravitsemuksesta.

Jatkan matkaani ja saavun pienen, vaatimat-
toman koulurakennuksen kohdalle. Sisällä 
iso ryhmä lapsia laulaa äänekkäästi. Kysyn 
tulkiltamme, mitä lapset laulavat. Hän vas-
taa: ”Emme ole yksin. Pystymme voittamaan 
vaikeudet.” Kyyneleet tulvahtavat silmiini, 
vaikka kuinka yritän estää.

Kävelen takaisin Suomen Punaisen Ristin yl-
läpitämään kenttäsairaalaan, joka sijaitsee 
valtavan leirin vieressä. Nälkäpäivänä kerät-
tyjen lahjoitusten avulla sairaala oli mahdol-
lista lähettää nopealla aikataululla Suomesta 
Bangladeshiin viime syksynä.

Surusta toivoon 
Cox’s Bazarin leirillä Nälkäpäivä tarkoittaa 
naiselle keisarinleikkausta, kun synnytykses-
sä on ilmennyt vakavia ongelmia. Se tarkoit-
taa lääkkeitä ja hyvää hoitoa pienelle pojalle, 
jolta leikattiin vatsasta suuri ja kivulias kys-
ta. Nälkäpäivä tarkoittaa ihmishenkien pelas-
tamista. Ja se on teidän kaikkien Nälkäpäi-
vään osallistuneiden vapaaehtoisten ansiota!
Sairaalalla hämmästelen valtavaa työn mää-
rää. Hoitajien, lääkäreiden ja kätilöiden li-
säksi tarvitaan tulkkeja, logistikkoja, vartijoi-
ta, kuljettajia, siivoojia, keittäjiä, hallinto- ja 
taloushenkilökuntaa. Aivan kuten Nälkäpäi-
vänäkin, jolloin tarvitaan lipaskerääjiä, ra-

hanlaskijoita, kuskeja, kouluvierailijoita, 
lippaiden jakajia, somepäivittäjiä, sopankeit-
täjiä, leivänmyyjiä… Te vapaaehtoiset teette 
valtavan määrän työtä, jotta keräys saadaan 
toteutettua. Olkaa ylpeitä itsestänne ja koot-
kaa hyvä porukka Nälkäpäivän tekemiseen. 
Kukaan ei pysty siihen yksin.  

”Kiitos, että olet mukana auttamassa”
Suomen Punainen Risti on sitoutunut pyörit-
tämään sairaalaa vuoden loppuun saakka. 
Avustusoperaatio on valtava ja tarvitsemme 
sen toteuttamiseksi apuanne. Järjestetään 
yhdessä näyttävä ja tuottoisa Nälkäpäivä, 
niin pystymme varmistamaan, että sairaa-
lassa voidaan pelastaa henkiä ja auttaa ih-
misiä jatkossakin. 

Lue tästä lehdestä vinkkejä paikallisen näky-
vyyden hankkimiseen, uusien vapaaehtois-
ten rekrytoimiseen sekä keräyskeinojen uu-
distamiseen käteisen vähetessä.
Myanmarista paenneet kertovat, että Pu-
naisen Ristin ja Puolikuun vapaaehtoisten ja 
työntekijöiden näkeminen tuo heille toivoa. 
Toivoa siitä, että maailma tietäisi heidän hä-
dästään. 

Annetaan tulevana Nälkäpäivänä heille  
sekä toivoa että konkreettista apua!  

Raisa Heinämäki
Nälkäpäivä-kampanjan 
koordinaattori

NÄLKÄPÄIVÄ 20.–22.9.2018

TYKKÄÄ Facebookissa 
Seuraa toimintaamme Facebookin kautta.
facebook.com/punainenristi

TIEDÄ TAPAHTUMISTA 
Etsi paikkakuntasi tapahtumia verkosta.
rednet.punainenristi.fi

SOITA JA LAHJOITA
0600 12220 (20,28 € / puhelu + pvm)

OTA YHTEYTTÄ
Henkilökunnan sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@punainenristi.fi

KESKUSTELE Twitterissä
twitter.com/punainenristi

MERKKI SUOJAA SINUA – SUOJAA SINÄ MERKKIÄ!
Punainen risti valkoisella pohjalla on suojamerkki ja asevoimien lääkintähuollon tun-
nus. Se suojelee kriisitilanteissa siviileitä, avustustyöntekijöitä ja haavoittuneita so-
tilaita. Suojamerkin omistavat sodan oikeussääntöihin eli Geneven sopimuksiin si-
toutuneet valtiot, joista Suomi on yksi. Punaisella Ristillä on oikeus käyttää tunnusta 
toimintansa merkitsemiseen ja valvoa sen käyttöä. Lue lisää humanitaarinenoikeus.fi

KATSELE VIDEOITA Youtubessa
youtube.com/suomenpunainenristi

JAA KUVIAMME Instagramissa
instagram.com/punainenristi/

TUTUSTU VERKKOKAUPPAAN
punaisenristinkauppa.fi:n järjestönäkymästä tilaat kätevästi kaikki osastomateriaalit. Tar-
vitsetko tunnukset? Laita viesti myynti@punainenristi.fi
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Maksaminen hoidetaan nykyisin 
useimmiten kortilla tai puhelimella. Li-
paskeräämisen rinnalle onkin välttä-
mätöntä ottaa uusia keräystapoja, jot-
ta lahjoittajien olisi helppoa osallistua 
Nälkäpäivään. 

Lipaskerääjät ovat aina olleet Nälkäpäivän 
kantava voima, eikä kerääjien tuoma näky-
vyys ole korvattavissa. Onkin tärkeää, että 
liikkeellä on paljon kerääjiä, jotka voivat ker-
toa myös vaihtoehtoisista lahjoitustavoista. 
Uusiin lahjoitustapoihin kannattaa tutustua 
ennakkoluulottomasti ja ottaa ainakin yksi 
uusi tapa testattavaksi.

1. MobilePay löytyy yhä useammalta 
Mobiilisovellus MobilePayllä oli toukokuun 
alussa puoli miljoonaa aktiivikäyttäjää ja 
määrä kasvaa. Maksu veloitetaan pankkiti-
liltä, eikä MobilePay laskuta Punaista Ristiä. 
Tapoja on kaksi:

• Katastrofirahastoon kerääminen 
Liimaa keräysliiveihin tarrat, joissa on ka-
tastrofirahaston lahjoitusnumero 1001. Laita 
lippaisiin mainos mobiililahjoitustavoista, joi-
ta ovat MobilePay, Pivo ja tekstiviestilahjoi-
tus. Tarroja ja mainoksia voi tilata maksutta 
Punaisen Ristin verkkokaupasta.

• Osaston oman keräyspotin  
seuraaminen  
MobilePaylla voi seurata osaston omaa ke-
räystulosta, kun tilaa maksuttoman lah-
joitusnumeron ja QR-koodin osoitteesta 
keraykset@punainenristi.fi. Samalla saa ke-
räyslippaisiin kiinnitettävät mainokset.

2. Lähimaksaminen iZettlellä 
Kiinteissä keräys- ja myyntipisteissä kannat-
taa harkita iZettlen käyttöä. Se on edullinen 
laite, jonka lisäksi tarvitaan vain älypuhelin 
nettiyhteydellä ja ilmaisella iZettle-sovelluk-
sella. Keskustoimistosta saa käyttäjätunnuk-
set, joilla tuotto ohjautuu katastrofirahas-
toon. Laitetta voi käyttää myös osaston 
omaan varainhankintaan, kun tekee iZett-
len kanssa erillisen sopimuksen, joka ohjaa 
tuotot osaston tilille. Ohjeet löytyvät Red-
Netistä.  

NÄLKÄPÄIVÄ 20.–22.9.2018

Ota rohkeasti käyttöön erilaiset  
lahjoitustavat Nälkäpäivänä

3. Tekstarillakin voi lahjoittaa  
Kerääjien kannattaa mainostaa lahjoittajil-
le myös tekstiviestilahjoittamista. Lippaassa 
on jo valmiina 10 € lahjoitusviesti. Nälkäpäi-
vän pikkuesitteessä on lisäksi uusi 5 € vaih-
toehto. Tekstiviestilahjoitus veloitetaan pu-
helinlaskulta.

4. Kerää netissä  
Lipaskerääjiä rekrytoidessa kannattaa ehdot-
taa nettikeräämistä. Se voi olla sosiaalises-
sa mediassa aktiiviselle mainio ja persoonal-
linen tapa osallistua keräykseen. Tapoja on 
kaksi:
 
• Perusta oma nettilipas sivulla  
oma.punainenristi.fi 
Pyydä sosiaalisessa mediassa lahjoituksia 
lippaaseesi. 

• Käytä Facebookin sovellusta 
Facebookilla on keräyssovellus, jolla voi ke-
rätä rahaa katastrofirahastoon. Sovellus löy-
tyy Facebookin valikosta ”Luo varainke-
ruukampanja”. Kun keräys on luotu, kutsu 
siihen kaikki FB-kaverit.

5. Tilaa Metrilakua myytäväksi  
Lakua voi tilata 50 pussin erissä. Yhden puo-
len kilon pussin myyntihinta on 10 euroa, 
josta myyjälle jää 4 euroa. Myymällä 50 pus-
sia, kartuttaa katastrofirahastoa 200 eurolla. 
Pussissa on 10 eri makuista metrilakua. 

6. Jaa lahjoituspyyntökirjeet  
postilaatikoihin  
Oletko jo kokeillut jakaa lahjoituspyyntökir-
jeitä suoraan postilaatikoihin? Valmiiseen 
kirjeeseen lisätään vain osaston Nälkäpäi-
vä-viite, jotta tuotot ohjautuvat osaston ke-
räyspottiin. Tulostusapua voi pyytää paikalli-
sista yrityksistä ja piiristä.

Välitä.
Osallistu.

Autat.Lahjoita
MobilePaylla

tai Pivolla 
1001.
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NÄLKÄPÄIVÄ 20.–22.9.2018

Tehdään Nälkäpäivä näkyväksi tapah-
tumilla ja tempauksilla. Perinteiset 
Nälkäpäivän toritapahtumat ja konser-
tit tuovat erinomaista näkyvyyttä. Mu-
kana on myös kaksi erilaista tapah-
tumaehdotusta, joiden toteutukseen 
tarkemmat ohjeet löytyvät RedNetistä. 

•  Tyynyinstallaatio 
Viime vuonna autoimme 123 tulipalotapauk-
sessa. Tehdään tämä merkittävä kotimaas-
sa annettu apu näkyväksi. Rakennetaan 
123 tyynystä näkyvälle paikalle installaatio. 
Tyyny symboloi tulipalon vuoksi menetet-
tyä perusturvallisuuden tunnetta sekä konk-
reettisesti sitä, että Nälkäpäivänä tehdyillä 
lahjoituksilla hankitaan hätämajoitusta tuli-
palojen uhreille.

•  Patsastempaus  
Edellisen Nälkäpäivän aikana patsaat saivat 
päälleen keräysliivit. Tempauksesta vinkattiin 
etukäteen paikallistoimituksille. Ohikulkijat-
kin huomasivat ”hiljaiset auttajat” ja jakoi-
vat niistä kuvia sosiaalisessa mediassa kuvia 
tunnisteilla #hiljainenauttaja ja #Nälkäpäivä. 
Löytyisikö teidän paikkakunnaltanne patsas, 
jonka haluaisitte pukea tänä syksynä keräys-
liiviin? Kun lupa patsaan pukemiseen on var-
mistunut, sille voi pukea keräysliivin tai om-
mella sellainen patsaan mittojen mukaan. 

Uusia vapaaehtoisia Nälkäpäivään? 
Oma Punainen Risti on vapaaehtoisten uusi 
tietojärjestelmä, jota kannattaa käyttää uu-
sien vapaaehtoisten rekrytoimiseen erilaisiin 
Nälkäpäivä-tehtäviin. Osaston oma FB-sivu 
on myös tärkeä viestintäkanava paikallisesta 
toiminnasta kertomiseen. Tehtäviä tarjotessa 
on hyvä pitää mielessä, että harva on valmis 
ensitreffeiltä naimisiin. Kannattaakin tarjo-
ta maltillisen kokoisia tehtäviä, jotta kynnys 
lähteä mukaan pysyy matalana. 

Viesti rohkeasti medialle
Nälkäpäivänä haluamme tavoittaa suuren 
yleisön kaikkialla Suomea. Paikalliset tie-
dotusvälineet, kuten ilmaisjakelulehdet, ra-
dio ja sanomalehdet ovat tärkeä kanava ke-
rääjien ja lahjoittajien rekrytoimiseksi. Hyvä 
tavoite on, että paikalliset tiedotusvälineet 
pitäisivät Nälkäpäivää esillä ainakin kolmes-
ti: kutsu kerääjäksi, juttu itse keräyksestä 

Varmista osaston paikallinen näkyvyys 
sekä tieto keräystuloksesta kampanjan jäl-
keen.

Tiedottamisen apuna ovat valmiit tiedote-
pohjat, joihin jokainen osasto voi täydentää 
omat tapahtumatietonsa. Tiedotepohjat löy-
tyvät RedNetistä. Tiedotteen lisäksi haasta-
teltavia voi tarjota rohkeasti paikallismedial-
le. Kiinnostava haastateltava voi olla kokenut 
Nälkäpäivä-konkari tai ensimmäiseen kerä-
ykseensä osallistuva uusi vapaaehtoinen.

Paikallisen median voi kutsua juttukeikal-
le Nälkäpäivä-tapahtumaan. Sähköposti tai 
soitto ovat nopeita ja näppäriä keinoja lä-
hestyä toimituksia. Puhelinsoiton jälkeen 
kannattaa laittaa tarkemmat tiedot ja yhte-
yshenkilön puhelinnumero sähköpostilla toi-
mittajalle.

Some on kaikkialla 
Sosiaalisen median kanavissa voimme ta-
voittaa ihmiset arjen keskellä. Punaisen Ris-
tin julkaisujen tykkääminen, jakaminen ja 
kommentointi sosiaalisessa mediassa li-
sää niiden näkyvyyttä koko maassa. Myös 
omissa ja osaston somekanavissa kannat-
taa julkaista tunnelmia ja kuvia keräykseen 
valmistautumisesta sekä Nälkäpäivän tapah-
tumista. Nälkäpäivästä voi jakaa tietoa vaik-
kapa paikkakunnan omassa Facebook-ryh-
mässä.

Nälkäpäivä-kampanjalle tehdään omat sosi-
aalisen median profiili- ja taustakuvat, jot-
ka ovat ladattavissa RedNetistä. Nälkäpäivän 
hashtagit ovat #Nälkäpäivä, #Hungerdagen 
ja #Hungerday.

Oma Punainen Ristiin voi luoda Nälkäpäivä-
tapahtuman osoitteessa vapaaehtoiset.pu-
nainenristi.fi ja linkittää sen tapahtumaka-
lenterin ilmoitukseen. 

Lisätietoja: 
Nälkäpäivä-koordinaattori  
Raisa Heinämäki, p. 020 701 2202
Varainhankinnan suunnittelija  
Mia Ekström-Huttunen, p. 020 701 2193
Tiedottaja Outi Huovinen, p. 020 701 22 44
Verkkotuottaja Seppo Kujanpää,  
p. 020 701 2226
RedNet / Nälkäpäivä 
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VUODEN 2019 KAMPANJOINTI JA TIETOSUOJALAKI

Uusi tietosuojalaki tuo muutoksia  
Hyvä joulumieli -keräykseen

Kampanjointi vuonna 2019 

Uusi tietosuojalaki vaikuttaa Hyvä jou-
lumieli -keräykseen ja lahjakorttien ja-
koon. Osastoilla ja yhdistyksillä on nyt 
entistä tärkeämpi rooli tehdä yhteis-
työtä kunnan sosiaalitoimen, neuvo-
lan, kouluterveydenhuollon ja seura-
kunnan diakoniatoimen kanssa. 

Kannustamme SPR:n osastoja ja MLL:n yh-
distyksiä järjestämään yhdessä paikallisia 
Hyvä joulumieli -tapahtumia keräyksen ai-
kana. Näin keräykselle saadaan vahvaa nä-
kyvyyttä myös paikallisesti. Toimitamme 
osastoille ja yhdistyksille syksyn aikana tar-
kemmat ohjeet sekä vinkkejä tapahtuman 
järjestämiseen ja tiedotepohjan ym. viestin-
tää varten. 

Tarkempia tietoja syksyn aikana.

Lisätietoja:
Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori 
Maaret Alaranta, p. 020 701 2023
Varainhankinnan koordinaattori  
Regina Laurén, p. 020 701 2199

Kampanjoinnin viestintä tapahtuu säh-
köpostin välityksellä. Osastolla on 
mahdollisuus ilmoittaa, mitkä kampan-
jat kiinnostavat ja ketkä ovat kampan-
joiden yhteyshenkilöt. Kampanjaviestit 
tullaan lähettämään ilmoitetuille yhte-
yshenkilöille sekä tiedoksi puheenjoh-
tajille ja tiedottajille. Kampanjavies-
tinnästä tullaan kertomaan tarkemmin 
myöhemmin.

Osastojen käyttöön tuotetaan toimintapa-
ketteja, joiden kanssa voi järjestää tapah-
tumia pitkin vuotta tai mennä mukaan paik-
kakunnalla järjestettäviin tapahtumiin. 
Esimerkkinä toimintapaketeista ovat jäsen-
hankinta ja auttajakurssi. 

Kampanjointia tullaan kehittämään yhdes-
sä vapaaehtoisten kanssa. Erityisesti pureu-

dutaan osastomateriaalin ja -viestinnän tar-
peisiin.

Näin kampanjoimme vuonna 2019 

• Ystävänpäivä 14.2.
• Yhteiskampanjointi inhimillisen Suomen 

puolesta eduskuntavaalien aikana 14.4. 
(Amnesty, Kirkon Ulkomaanapu ja Suo-
men Punainen Risti)

• Rasismin vastainen viikko 18.–24.3. 
• Punaisen Ristin viikko 6.–12.5.
• Nälkäpäivä-keräys 26.–28.9. 
• Valmiusharjoitus, alustava aikataulu  

lokakuu 2019

Lisätietoja: 
Kampanjakoordinaattori  
Sari Byman 
p. 020 701 2201

H
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FEISSAUS JA EI RASISMILLE!

Feissarit tekevät arvokasta työtä 

Kiitos kaikille rasisminvastaisesta työstä!

Noin puolet feissareistamme puhuu 
pääkielenään englantia. Älä siis yhdis-
tä ulkomaalaistaustaisuutta huijauk-
seen. Julkiset huijausepäilytiedotteet 
tai aiheettomat rikosilmoitukset hait-
taavat jatkossa sekä keskustoimiston 
että osaston omaa keräystoimintaa. 

Jos epäilet kohtaamaasi feissaria huijaajak-
si, ota yhteyttä keskustoimiston feissaus-
koordinaattoriin. Varmista myös osastosi ke-
räysjohtajalta, onko osasto saanut tiedon 
feissauksesta omalla keräysalueellaan. Var-
muuden vuoksi asiaa voi tiedustella myös 
piiristä. Varman tiedon saa aina keskustoi-
mistolta. 

Haluan kiittää tiimiäni, kotipesääm-
me Punaista Ristiä ja jokaista, joka on 
kulkenut pitkän ja paikoitellen pomp-
puisenkin rasisminvastaisen työn ke-
hittämisen sekä vaikuttamisen mat-
kan. Olemme saaneet tehdä töitä 
kollegoidemme, kumppanijärjestöjem-
me, verkostojemme ja tuhansien ih-
misten kanssa kaikkialla Suomessa. 
Järjestimme viiden vuoden aikana sa-
toja omia ja olimme mukana sadoissa 
muiden järjestämissä tapahtumissa.
 
Rasisminvastaisella viikolla kampanjoimme 
innostuneina ja hymyissä suin yhdessä sa-
tojen tuhansien suomalaisten kanssa. Vaiku-
timme näkyvästi niin kaduilla kuin sosiaali-
sessa mediassakin. 

Kesän aikana feissarit ovat hankkineet jäl-
leen kuukausilahjoittajia lukuisten osasto-
jen keräysalueilta. Ovelta ovelle keräystä 
tehdään isoimpien kaupunkien lisäksi pie-
nemmillä paikkakunnilla. Feissarit vierailevat 
myös kauppakeskuksissa, pienemmissä kau-
poissa ja tekevät kadulla varainhankintaa. 

Mistä tunnistat Suomen  
Punaisen Ristin feissarin?
• Tummansinisestä keräysliivistä, jossa on 

Punaisen Ristin logo valkoisella pohjalla.
• Punavalkoisesta kansiosta, jossa on tyhjiä 

kuukausilahjoituslomakkeita.
• Kuvallisesta nimikortista, missä on Po-

liisihallituksen keräyslupa 1.1.2016–
31.12.2020.

Lisätietoja:
F2F-koordinaattori  
Vesa-Matti Salomäki, p. 020 701 2014 
F2F-aluekoordinaattori  
Tuomas Mattila, p. 020 701 2339 
F2F-aluekoordinaattori  
Markus Högmander, p. 020 701 2309

On ollut opettavaista seurata näköalapaikal-
la, mitä rasismiin, vihapuheeseen, syrjin-
tään ja yhdenvertaisuuteen liittyvällä rinta-
malla tapahtui puolen vuosikymmenen ajan. 
Olemme olleet osaltamme kirjoittamassa 
historian kirjoihin lukua ”rasismi Suomessa”.

Olemme myös saaneet aikaiseksi dialogia 
erilaisten ryhmien välille. Se on tärkeää, sil-
lä ilman asiallista ja toista kunnioittavaa kes-
kustelukulttuuria ei synny ymmärrystä toi-
siamme kohtaan. 

Rasisminvastainen ja yhdenvertaisuut-
ta edistävä työ jatkuu ja olen teidän kanssa 
yhdessä tekemässä sitä jatkossakin. 

Janette Grönfors, puh.  020 701 2156
Ei rasismille! -hankkeen luotsaaja  
ja rasisminvastaisen työn asiantuntija. 

Laura Ko
tila
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TULEVAT SYKSYN TAPAHTUMAT JA KILPAILU OSASTOILLE

Kuvassa vasemmalta: Riitta Matilainen, Reino Partanen ja 
Maija Komulainen. Kouluttaja on SPR Varkauden osaston 
ea-ryhmäläinen.

Vielä ehdit ulapalle!

Auttajat ulapalla -vapaaehtoisristeilyllä (9.–
11.11.) saat eväitä vapaaehtoisten hyvinvoin-
tiin, vapaaehtoisjohtamisen kehittämiseen ja 
uusien ihmisten tervetulleeksi toivottamiseen 
sekä rekrytointiin. Ilmoittautuminen on auki 
16.9. asti tai niin kauan kuin paikkoja riittää.

Lisätietoa risteilystä 
ja ilmoittautuminen:  
RedNet / Auttajat ulapalla

Miten Asunnottomien yö voisi 
näkyä paikkakunnallanne?

Punainen Risti on osallistunut Asunnotto-
mien yön tapahtumiin ja osastot voivat tul-
la mukaan omilla paikkakunnillaan. Asunnot-
tomuus on yhteiskunnallinen ongelmana. Se 
on köyhyyden äärimmäisimpiä muotoja ja 
heikentää asunnottoman ihmisen hyvinvoin-
tia sekä ihmisarvoista elämää. YK:n köyhyy-
den ja syrjäytymisen vastaista päivää viete-
tään 17.10.

Lisätietoja ja vinkit osallistumiseen: 
RedNetistä / Ystävätoiminta,  
tapahtumamallit 
Lisätietoja: Sosiaalitoiminnan suunnittelija 
Matti Hetemäki, puh. 020 701 2189, 

Omaishoitajien hyvinvointipäivät

Hyvinvointipäivät omaishoitajille antavat voi-
maa arjen keskelle. Syksyllä 2018 järjeste-
tään hyvinvointipäivät Karjalohjalla Päivä-
kummussa 30.–31.8. ja Ikaalisissa 11.–12.10. 

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: 
www.omaishoito.fi

Vapaaehtoinen, ideoi  
ja osallistu kilpailuun

Uudeksi valtakunnalliseksi pop up -verkko-
vapaaehtoisuuden muodoksi etsitään ideoita. 
Parhaimpia ehdotuksia pääsee esittelemään 
Auttajat ulapalla -risteilylle ja myöhem-
min osallistumaan uuden toiminnan kehit-
tämiseen. Kilpailussa haetaan verkossa toi-
mivaa tai verkkoavusteisesti toteutettavaa 
vapaaehtoisuutta. Kriteerinä on, että kuka 
tahansa vapaaehtoinen voi tehdä sitä ker-
taluonteisesti ja toiminta edistää ihmisten 
hyvinvointia ja/tai lisää yhteisöllisyyttä. 

Vapaaehtoisuuden digitaalinen ekosysteemi 
-projektin työryhmä valitsee muutamia to-
teutettavissa olevia ehdotuksia ja kutsuu eh-
dotuksen jättäneet vapaaehtoiset risteilylle. 
Risteilylle kutsutuille (2 vapaaehtoista/ehdo-
tus) risteily on ilmainen. Kilpailu jatkuu  
30.9. asti.

Lisätietoja ja kilpailulomakkeet:  
RedNet / Osastotoimisto / Uudet tavat tehdä 
vapaaehtoistoimintaa

Tervetuloa Starttivoimaa-
hankkeen loppuseminaariin 

Hankkeessa on kehitetty ensivaiheen kotou-
tumisen malleja vahvalla verkostoyhteistyöl-
lä vapaaehtoisten, järjestöjen, kuntien ja vi-
ranomaisten kanssa. Hanke on käynnissä 
Hämeen, Satakunnan, Varsinais-Suomen, 
Kaakkois-Suomen ja Savo-Karjalan piireis-
sä. Loppuseminaari järjestetään Helsingissä 
7.11. yhteistyössä valtakunnallisen vastaan-
ottotoiminnan ja kotoutumisen tuen järjestö-
verkoston kanssa.
 
Lisätietoja: RedNet / Starttivoimaa 

Jaan
a Vilh

un
en



10

OMA PUNAINEN RISTI JA VAPAAEHTOISUUS

Vapaaehtoisten uusi tietojärjestelmä on täällä

Osaston aktiivisuus 
palkitaan jäsenillä

Ison osan osastoista ja ystäväväli-
tyksistä odotetaan siirtyvän syksyl-
lä Oman ja ystävävälitysjärjestelmän 
käyttäjiksi. Uusien työkalujen käyt-
töön ottamisessa auttavat piirien työn-
tekijät ja koulutetut vapaaehtoiset eli 
digikummit sekä digimestarit. Oman 
käyttöä voi opetella aloitustyöpajal-
la työntekijän tai digikummin avustuk-
sella. Järjestelmän voi ottaa käyttöön 
myös osastolle koulutetun pääkäyttä-
jän eli digimestarin kanssa. Näin on 
esimerkiksi tehnyt pilottiosasto Länsi-
Helsinki. 
  
• Digimestarin rooli on ollut todella haus-

ka, koska on päässyt käyttämään uutta 
sivustoa kokeiluasenteella ja etsimällä et-
siä kehityskohteita. Palautteen antaminen 
on mukavaa, koska voi antaa panoksensa 
Oman kehitykseen ja sitä kautta helpot-
taa muiden osastojen ja vapaaehtoisten 
toimintaa siinä vaiheessa, kun Oma lan-
seerataan kaikille, sanoo Länsi-Helsingin 
digimestari Karoliina Pilli-Sihvola. 

Pilottiin osallistunut Lounais-Espoon osas-
ton sihteeri Nanna Katavisto on muiden va-
paaehtoisten kanssa miettinyt, miten auttaa 
vapaaehtoisia, joille tietotekniikka ei ole niin 
tuttua.

• Järjestämme syksyllä Oma Punainen Risti 
-iltoja. Niissä tietokoneettomia autetaan 
kirjautumaan Omaan. 

Mäntsälän osastossa on suunniteltu, et-
tä digitukipajoissa lähdettäisiin liikkeel-
le tarvittaessa sähköpostin luomisesta va-
paaehtoiselle, sillä sitä tarvitaan Omaan 
kirjautumisessa.

Mitä enemmän Omalla on käyttäjiä, sitä pa-
remmin hyödyt tulevat esille. Tapiolan osas-
ton puheenjohtaja Kalle Kivimaa kaipaa 
Omalta entistä helpompaa uusien vapaa-
ehtoisten vastaanottoa ja keikkaluonteis-
ten hommien, kuten lipaskeräysten järjes-
tämistä. 

Jäsenhankinnassa ja vapaaehtoisten mu-
kaan saamisessa on yksi keino ylit-
se muiden: osaston oma aktiivisuus. 
Vahvistaaksemme auttamistyötämme ja pa-
rantaaksemme valmiutta tarvitsemme en-
tistä enemmän ihmisiä ja se tarkoittaa va-
paaehtoisten ja jäsenten rekrytointia. Oma 
Punainen Risti kannattaa ottaa käyttöön kai-
kissa osastoissa. Kun toiminta on esillä ver-
kossa, ihmiset löytävät osaston paikallisen 
toiminnan. Uudesta jäsenestä jää aina 20 
euron jäsenmaksu osastolle. Tilaa uuden il-
meen saanut jäsenesite Punaisen Ristin 
verkkokaupasta. Esitettä on suomeksi, eng-
lanniksi ja ruotsiksi. 

Lisätietoja: Projektipäällikkö  
Tapani Tulkki, puh. 0400 933 966 

Näin otat Oman käyttöön osastossa:

1. Ota yhteyttä piiriin tai ilmoittaudu digi-
kummi- ja digimestarikoulutukseen. Kou-
lutuksia järjestetään ympäri Suomea pit-
kin syksyä.

2. Järjestä aloituspaja digimestarinne, digi-
kummin tai piirityöntekijän tuella.

3. Mieti oleelliset roolit ja toimintakäytännöt 
ja luo Omaan osastonne toimintaryhmistä 
runko käytön aloittamiseksi.

 
4. Aloita Oman käyttö ja pyydä osastonne 

vapaaehtoisia kirjautumaan Omaan.

Lisätietoja: Rednet.punainenristi.fi/oma 
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LYHYESTI

Osastot, tarttukaa avustuksiin 

Osastot voivat hakea Hyväpäivä-avustus-
ta projekteihin, toiminnan käynnistämiseen 
ja sen kehittämiseen. Avustusta myönnetään 
kerran vuodessa samalle toiminnalle enin-
tään 300 euroa. Avustusten haku on jatkuva. 
Myönnetty avustus maksetaan jälkikäteen 
raportointia ja kuluerittelyä vastaan. 

Projektitukea myönnetään monikulttuuri-
selle ja kotoutumista tukevalle projektille 
ja ennaltaehkäisevälle projektille terveyden 
ja hyvinvoinnin edistämiseen. Projektin pi-
tää olla vapaaehtoisten toteuttamaa ja pai-
kalliseen tarpeeseen perustuvaa. Avustuk-
sen edellytyksenä on, että toiminta on uutta. 
Sen myös toivotaan jäävän pysyväksi osak-
si osaston toimintaa. Avustus on 500–2 000 
euroa vuodessa.

Adlibris on tehnyt läksykerhotoiminnalle  
5 000 euron lahjoituksen. Osasto voi hakea 
avustusta toimintaansa aloittaville kerhoil-
le tai jo olemassa oleville toimiville kerhoil-
le. Avustuksen voi käyttää kerhon toimin-
takuluihin ja se enintään 150 euroa / kerho 
/ vuosi. Avustuksia jaetaan niin kauan, kun 
Adlibriksen lahjoittamaa rahaa riittää. 

Lisätietoja: RedNet / Osastotoimisto /  
Hyväpäivä-avustukset osastoille

Muutoksia ansiomitaleihin

Ansiomitalien myöntämisperusteisiin on tul-
lut muutoksia. Hopeisen ansiomitalin myön-
tämisen edellytyksenä ei enää ole aiemmin 
myönnetty pronssinen mitali. Riittää, että 
henkilö on jäsen ja on toiminut vapaaehtoi-
sena vähintään 20 vuotta. Mikäli henkilölle 
on myönnetty aiemmin pronssinen ansiomi-
tali, on tästä täytynyt kulua vähintään kym-
menen vuotta. 

Edellytykset pronssisen ansiomitalin myöntä-
miseen ovat nykyisin jäsenyys ja vähintään 
10 vuotta vapaaehtoistoimintaa. Mikäli hen-
kilölle on myönnetty ansiomerkki, on tästä 
täytynyt kulua vähintään neljä vuotta ennen 
kuin pronssinen ansiomitali voidaan myön-
tää.

Jos henkilölle ei ole aiemmin myönnetty an-
siomerkkiä, sitä voidaan sekä hopeisen et-
tä pronssisen ansiomitalin hakemisen yh-
teydessä anoa (ansiomerkin kanto-oikeus). 
Kultaista ansiomitalia ei voi kuitenkaan saa-
da ensimmäisenä mitalina, vaan sen saami-
nen edellyttää, että henkilölle on aiemmin 
myönnetty hopeinen tai pronssinen ansiomi-
tali. 

Lisätietoja: Sihteeri Outi Sanmark,  
p. 020 701 2222, RedNet / Osastotoimisto / 
Ohjeita ja lomakkeita

Kuka olisi osastosi terveys-
toiminnan yhteyshenkilö? 

Yhteyshenkilö ohjaa ja motivoi terveyden 
edistämisestä kiinnostuneita vapaaehtoi-
sia osallistumaan ja toteuttamaan terveyt-
tä edistäviä toimintoja (mm. terveyspisteet, 
päihdetyö, seksuaaliterveys ja muut terveys-
ohjelmat). Hänelle tarjotaan tehtävään kou-
lutusta ja lähetetään ajankohtaista tietoa 
terveyteen liittyen. Rooli sisältyy J2 -kortissa 
nimettäviin vastuuhenkilöihin.

Lisätietoja: Piirien terveydenhuollon  
suunnittelijat ja RedNet / Osastotoimisto

Lähde teatteriin! 

Espoolainen Unga Teatern on kiertävä valta-
kunnallinen teatteri, joka esittää näytelmää 
”Gulliverin uudet retket” syyskuusta lähti-
en. Näytelmän tehneet Harriet Abrahamsson 
ja Paul Olin tapasivat näytelmää kirjoittaes-
saan alakoululaisia ja turvapaikkaa vailla ole-
via lapsia Suomessa. Tapaamisesta on syn-
tynyt näytelmä, joka pohjautuu Jonathan 
Swiftin klassikkotarinaan. Osana esitystä on 
koululaisryhmille suunnattu yleisötyö, jon-
ka materiaali on tehty yhteistyössä Punaisen 
Ristin ja Suomen Pakolaisavun kanssa. Esi-
tyskauden aikana teatteri tekee yhteistyötä 
Nälkäpäivän kanssa. Esitykset ovat suomek-
si ja ruotsiksi. 

Lisätietoja: www.ungateatern.fi
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NUORTEN TURVATALOT

Autetaan nuoria verkossa
Punaisen Ristin Nuorten turvatalot 
ovat mukana usean eri toimijan yh-
teistyössä järjestetyssä nuorten verk-
koauttamisessa. 

Sekasin-chat hanketta ja toimintaa 
rahoittaa Me-säätiö ja toiminnan yllä-
pitämisestä ja koordinoinnista vastaa 
Suomen Mielenterveysseura.

Punaisen Ristin Nuorten turvatalojen 
Sekasin-chatin päivystäjänä voi toi-
mia turvallinen aikuinen, joka on vä-
hintään 23 vuotta. Nuorten turvatalon 
verkkoauttamiseen pääsee mukaan

perehdytyskoulutuksen jälkeen. Nuoria kohdataan verkossa Nuorten turvatalossa, jossa 
työntekijä on läsnä verkkoauttajille antaen tarvittavan tuen, neuvonnan ja ohjauksen.

Sekasin-chatissa nuori voi keskustella verkossa mistä tahansa mieltä askarruttavista ky-
symyksistä tai aiheista nimettömänä ja luottamuksellisesti. Sekasin-chat on auki vuoden 
jokaisena päivänä, maanantaista perjantaihin klo 7-24 sekä 
lauantaisin ja sunnuntaisin 15–24. Nuorten turvatalot päivys-
tävät Sekasin-chatissa arkisin klo 18–20 välisenä aikana.  

• Vantaan turvatalo tiistaisin klo 18-20.
• Helsingin turvatalo keskiviikkoisin klo 18-20.
• Espoon turvatalo torstaisin klo 18-20.

Vapaaehtoinen, joka on toiminut verkkoauttajana turvatalossa 
voi halutessaan tehdä auttamistyötä myös kotoa käsin, itsel-
leen sopivana ajankohtana.

Nuori tulee Sekasin -sivustolle uteliaisuuttaan, etsimään tietoa, saadakseen apua, sattu-
malta jne. Moni saattaa kaivata pelkästään keskustelukumppania, jonka kanssa jutella ja/
tai kartoittaa tilannettaan. Chatin perustarkoitus on kohdata nuori verkossa henkilökohtai-
sesti.

Nuoret hakeutuivat chattiin vuoden 
2017 aikana 97227 kertaa pääsemät-
tä läpi! Jonotusaika oli keskimää-
rin 1h 44 minuuttia, josta syystä ai-
na oman vuoron koittaessa nuori ei 
ollut enää linjoilla. Chat keskusteluja 
syntyi 11898 kertaa ja keskustelujen 
keskipituus oli 39 minuuttia. 
80 % yhteydenottajista oli tyttö-
jä. Sekasin-chatin keskusteluista 47 
%:ssa nuori koki ahdistuneisuutta 
ja 27 %:ssa keskusteltiin ihmissuh-
deongelmista. (Mielenterveysseura, 
Sekasin-chat)

”Sen ajan muutaman tunnin ajan 
ku tänne jonottelin olin aika ahistu-
nut ja sitä rataa, vaikka anonyymis-
ti sulle puhunki. Ja keskustelun alus-
sa hikoilin ja panikoin, että virhe. Ei 
sun pitäis kertoa tai puhua. Nyt kui-
tenki olen iloinen ja kiitollinen, et-
tä asioista tulin juttelemaan ja sain 
hieman purettua näitä asioita. Tän-
ne on kuitenki paljon helpompi tulla 
juttelemaan kuin naamatusten jol-
lekkin.” (Mielenterveysseura, Seka-
sin-chat) 
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NUORTEN TURVATALOT

Tule mukaan ja autetaan nuoria yhdessä!
Verkkoauttamisen tarve on suuri.

Perehdytyskoulutus pidetään joka viikko ennen paikallisessa Nuorten turvatalossa alkavaa 
verkkoauttamista. Perehtyjät tavataan klo 17 ja verkkoauttajat kokoontuvat turvatalolle klo 
18. Saat tunnin kestävän perehdytyskoulutuksen ja pääset tämän jälkeen tapaamaan jo toi-
minnassa olevia vapaaehtoisia ja näkemään verkkoauttamista klo 18-20.

Laura: ”Sain vapaaehtoisena mahdollisuu-
den osallistua Sekasin-chatin toimintaan 
Turvatalon kautta. Ensimmäisellä kerralla 
kirjautuessani chatiin jännitin, millaisia nuor-
ten huolia tulisin kohtaamaan. Pohdin, ovat-
ko taitoni riittävät auttamaan nuoria? Pian 
kuitenkin sain huomata, että pelkkä läsnä-
oloni ja nuoren kuunteleminen ovat merkit-
tävimpiä työkaluja, joita chat-työskentelyssä 
tulisin tarvitsemaan. Olen kokenut tärkeäk-
si turvatalon ammattilaisten antaman tuen, 
erityisesti mahdollisuuden asioiden ja tuntei-
den jakamiseen heidän kanssaan. Nuorten 
kanssa käymieni keskustelujen myötä olen 
saanut kokea antamani hetket arvokkaik-
si. Nuorilta saamani kiitos heidän kuuntele-
misestaan on tuntunut palkitsevalta. Olen 
saanut kulkea hetken matkaa heidän rinnal-
laan.” 

Jonna: ”Olen tykännyt chat-vapaaehtoise-
na olosta. Se on itselleni uusi tapa kohda-
ta nuoria, keskustelunaiheet vaihtelevat jo-
kaisen keskustelijan kanssa. Hienoa on ollut 
kun on voinut antaa yhteystietoja nuorel-
le, joka tarvitsee apua, muttei osaa ehkä et-

siä eikä tämä ole kuullut esim. Nuorten tur-
vataloista. Haastavaa tietenkin alussa on 
kun ei tiedä, mikä on vastakeskustelijan syy 
tulla chattiin juuri kyseisenä päivänä. Mut-
ta kun kokemus kasvaa, jokainen kohtaami-
nen on aina luontevampaa ja luontevampaa. 
Tällä tavalla myös vapaaehtoinen pysyy kar-
talla nuorten maailmojen haasteista. Kas-
vottomuus on ilmiselvästi monelle nuorelle 
chat-käyttäjälle suuri helpotus, keskuste-
lu lähtee usein heti virtaamaan ja vapaaeh-
toinen huomaa olevansa enemmänkin kuun-
televa korva ja henkinen tuki. Keskustelua 
käydään laidasta laitaan, konflikteista kave-
reiden kanssa aina perheenjäsenten kans-
sa koettuihin haasteisiin taikka työelämän 
stressiin. Jokainen tarina on yhtä arvokas. 
Chat-vapaaehtoisen tehtävä on minulle täl-
lä hetkellä kerran viikossa Turvatalon tiloissa 
tapahtuva palvelutilanne ja todella vaivaton 
tapa osallistua nuorten arkeen valtakunnalli-
sesti, ihan SPR:n vapaaehtoisenakin.” 

Meeri: ”Sekasin-chatin päivystäjänä toimi-
minen on ollut yksi kivoimpia tekemiäni va-
paaehtoishommia. Keskustelut ovat niin 

Joonas Brandt
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NUORTEN TURVATALOT

Kiinnostuitko? Soita paikalliseen turvataloon tai laita meiliä. 
Tule tutustumaan voisiko tämä olla sinunkin tapa auttaa ja kohdata

nuoria heidän arkiympäristössä, eli verkossa.

Nuorten turvatalo
HELSINKI Punavuoressa

puh. 09 622 43 22
turvatalo.helsinki@punai-

nenristi.fi

Uudenmaankatu 32a

Nuorten turvatalo
VANTAA Peijas-Rekolassa

puh. 09 871 4043
turvatalo.vantaa@punainen-

risti.fi

Sairaalakatu 3

Nuorten turvatalo
ESPOO Leppävaarassa

puh. 09 819 55 360
turvatalo.espoo@punainen-

risti.fi

Läkkisepänkuja 2a

lyhyitä ja kertaluontoisia, etteivät niissä kä-
sitellyt asiat ainakaan itseäni jääneet vaivaa-
maan. Kuitenkin lyhyessäkin keskustelussa 
pystyi auttamaan ja rohkaisemaan nuoria, 
tämä oli itselleni erityisen palkitsevaa. Tär-
kein palaute monelta nuorelta oli ”Kiitos kun 
kuuntelit”. Vuorovaikutus oli aitoa, vaikka se 
tapahtuikin vain tekstin välityksellä. Itse pi-
din verkkoauttamistyöstä myös sen etäisyy-
den ja anonymiteetin takia, ulkoiset asiat ei-
vät vieneet huomiota keskustelulta. Muiden 

päivystäjien ja työntekijän tuesta oli paljon 
apua etenkin alussa, yksin ei tarvitse kaik-
kea tietää tai osata. Chat-päivystystä voi 
tehdä joustavasti silloin kun itselle sopii ja 
niin monta keskustelua kuin jaksaa, vaikka 
vain yhden silloin tällöin.” 

Anne-Maria Pitkänen
Nuorten turvatalojen verkkoauttaminen

Joonas Brandt
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KOULUTTAJAKOULUTUKSET JA PÄRJÄTÄÄN YHDESSÄ -HANKE

Pärjätään yhdessä -hanke aktivoi ihmisiä 
oman lähiyhteisönsä hyvinvoinnin ja turval-
lisuuden vahvistamiseen sekä vapaaehtois-
toimintaan. Paikallisissa yhteisöissä on suuri 
määrä erilaisia yhdistyksiä, seuroja ja järjes-
töjä, jotka eivät kuulu Vapaaehtoisen pelas-
tuspalvelun (Vapepa) verkostoon. Näitä ovat 
esimerkiksi asukasyhdistykset, Lionsklubit ja 
urheiluseurat.

Osasto ja kunta voivat yhdessä järjestää val-
miuteen ja varautumiseen liittyvän tapaa-
misen, missä mietitään paikallisia haasteita 
ja keinoja niihin vastaamiseen. Projektimme 
työntekijät neuvovat mielellään, kuinka eri 
tahot voivat kokoontua, yhdistää voimansa 
ja parantaa yhteisönsä turvallisuutta. 
Syksyn aikana kierrämme Suomea ja opas-
tamme järjestöverkoston kokoamisessa. 
Olemme esimerkiksi Kuntamarkkinoilla Hel-
singissä 12. –13.9, SPR:n järjestöpäivillä 
3.10, Ms Sostella 9.–10.10. ja Auttajat ula-
palla -risteilyllä 9.–11.11. Tammikuussa 2019 
järjestämme päättäjäisseminaarin Helsingis-
sä.
 

Youtube: Pärjätään yhdessä
Facebook: Hyvinvointiajaturvallisuutta
Lisätietoja:
Projektisuunnittelija Janne Leskinen,  
p. 020 701 2139 (keskustoimisto)
Projektisuunnittelija Mia Vettenranta,  
p. 020 701 2824 (Satakunnan piiri)
Järjestökoordinaattori Veli-Matti Ahtiainen, 
p. 0400 398 217 (Lapin piiri)

Näin yhdistät voimavarat paikkakunnallasi

Ensiapuryhmien kouluttajien sisältöosa 2.–4.11. Nynäs

Ensivastekouluttajien sisältöosa 2.–4.11. Nynäs

Resurssikouluttajavalmennus 7.–8.9. Helsinki

Yhteinen osa: ”Ainutlaatuinen Punainen 
Risti”

Syksy 2018 Verkkokoulutus

Välineosa: ”Oppimisen ohjaaminen” 3.-4.11. Helsinki

Sisältöosat
• Henkinen tuki / Psykiskt stöd
• Humanitaarinen oikeus
• Järjestö / Organisation
• Monikulttuurisuus /Mångkultur
• Sosiaalipalvelu / Socialtjänst
• Nuoriso / Ungdom
• Päihdetyö
• Eläkevalmentajat

24.-25.11. Helsinki

Valmiuskouluttajien täydennyskoulutus 14.-15.10. Nynäs

KOULUTTAJAKOULUTUS 2018
Kouluttajakoulutukseen hakeudutaan oman piiritoimiston kautta, 
ilmoittautuminen kuukautta ennen koulutuksen alkua.
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HUOMIONOSOITUKSET

Ansiomerkit ja ansiomitalit haussa
Punaisen Ristin huomionosoitusten haku-
ajat ovat jälleen ajankohtaisia. Ansiomerk-
kejä haetaan syyskuussa ja pronssisia, ho-
peisia ja kultaisia ansiomitaleja lokakuussa. 

Järjestön hallituksen keväällä hyväksymän 
huomionosoitusohjeen mukaan voidaan ho-
peinen tai pronssinen ansiomitali myöntää, 
vaikka huomionosoituksen saajalla ei olisi-
kaan aiemmin myönnettyä ansiomerkkiä tai 
pronssista ansiomitalia.  

Jakoperusteet, ansiomerkki

• Ansiomerkin saamisen ehtona on SPR:n 
jäsenyys sekä että henkilö on kuuden vuo-
den ajan aktiivisesti osallistunut SPR:n tai 
Vapaaehtoisen pelastuspalvelun toimintaan 
toimien luottamus- tai muissa vapaaehtois-
tehtävissä. 

Jakoperusteet, ansiomitali

Suomen Punaisen Ristin pronssinen, hopei-
nen tai kultainen ansiomitali annetaan an-
siokkaasta ja pitkäaikaisesta toiminnas-
ta tai erittäin ansiokkaista teoista Punaisen 
Ristin ja välittömästi sen tarkoitusperien 
hyväksi. Näiden ehtojen täyttyessä ansio-
mitali voidaan myöntää vapaaehtoiselle jä-
senelle, luottamushenkilölle tai Vapaaehtoi-
sessa pelastuspalvelussa toimijalle. 

• Pronssinen ansiomitali voidaan myön-
tää henkilölle, joka on vähintään 10 vuo-
den ajan osallistunut aktiivisesti järjestön 
toimintaan ja jolle on aiemmin myönnet-
ty ansiomerkki. Ansiomerkin myöntämises-
tä pitää olla kulunut vähintään neljä vuotta. 

Riittävästi ansioituneelle henkilölle voidaan 
myöntää pronssinen mitali ja samalla an-
siomerkin kanto-oikeus.  

• Hopeinen ansiomitali voidaan myön-
tää henkilölle, joka on vähintään 20 vuo-
den ajan osallistunut aktiivisesti järjestön 
toimintaan. Mikäli henkilölle on aiemmin 
myönnetty pronssinen ansiomitali, on täs-
tä täytynyt kulua vähintään 10 vuotta. Hen-
kilölle voidaan hopeisen ansiomitalin ano-
misen yhteydessä anoa myös ansiomerkin 
kanto-oikeutta. Myöntämisen perusteena 
ovat edellisen huomionosoituksen jälkeiset 
ansiot.

• Kultainen ansiomitali voidaan myöntää 
henkilölle, joka on vähintään 30 vuoden 
ajan osallistunut aktiivisesti järjestön toi-
mintaan ja jolle on aiemmin myönnetty ho-
peinen ansiomitali. Hopeisen ansiomitalin 
myöntämisestä pitää olla kulunut vähintään 
10 vuotta. Myöntämisen perusteena ovat 
edellisen huomionosoituksen jälkeiset an-
siot. 

Ansiomitalianomukset on täytettävä huo-
lellisesti ja siihen on koottava mahdolli-
simman tarkat tiedot huomionosoituksen 
saajan ansioista. ”Ollut pitkään mukana ys-
tävätoiminnassa” tai ”toiminut useita vuo-
sia osaston sihteerinä” ei riitä, tarvitsemme 
tiedot myös toimintavuosista.  

Aktiivimerkki

SPR:n jäsen tai osaston toimintaryhmä voi 
tehdä ehdotuksen aktiivimerkin myöntämi-
sestä Punaisen Ristin osaston hallitukselle. 
Osaston hallitus käsittelee ja myöntää aktii-
vimerkkejä kahdesti vuodessa ennen osas-
ton kevät- ja syyskokousta.

Huomionosoitusten anominen

Punaisen Ristin jäsen voi tehdä ehdotuk-
sen ansiomitalin tai ansiomerkin myöntämi-
sestä Punaisen Ristin osaston hallitukselle. 
Myös osaston hallitus voi tehdä ehdotuksia. 
Osaston hallitus toimittaa kaikki ehdotuk-
set, myös ei-puoltamansa, puoltojärjestyk-
sessä edelleen piirin hallitukselle. 

A
n
n
a 

Vu
o
ri
n
en



17

Ansiomerkkejä ja -mitaleja haetaan lomak-
keella. Samalla lomakkeella voi anoa myös 
pöytäviiriä ja hädän kolmet kasvot pienois-
veistosta. Lomake löytyy RedNetistä koh-
dasta Tieto ja taito – Osastotoimisto – Oh-
jeet ja lomakkeet. 

Osastotoimistossa on luettavissa ja tulos-
tettavissa myös huomionosoitusohje, jossa 
on tarkempaa tietoa Punaisen Ristin huomi-
onosoituksista. Voit tilata hakulomakkeen 
ja ohjeen postitse tai sähköpostiisi, puh. 
020 701 2364/Tuula Korhonen. 

Ansiomerkkihakemukset on toimitetta-
va piiritoimistoon viimeistään maanantaina 
17.9. ja ansiomitalihakemukset viimeistään 
keskiviikkona 1.11. Hakemukset toimitetaan 
postitse osoitteella Suomen Punainen Risti, 
Helsingin ja Uudenmaan piiri, Tuula Korho-
nen, Salomonkatu 17 B, 5. krs, 00100 Hel-

HUOMIONOSOITUKSET

Ensiavun suomenmestaruus Helsinkiin

Länsi-Helsingin osas-
ton voittoisa jouk-
kue: Tuuli Pohjankoski, 
Anu Puttonen, Teemu 
Anttila, Meri Pohjan-
koski-Åberg, Marika 
Laukkanen (rj).

Punaisen Ristin ensiapuryhmien vapaaehtoiset kilpailivat kesäkuussa ensiavun suomen-
mestaruudesta Turussa. Kilpailussa oli neljä sarjaa. Aikuisten sarjan voitti Länsi-Helsingin 
osaston joukkue Tom Granqvist ja Vesa Kirjavainen. Ensiauttajaparien suomenmestaruu-
den otti Turun osaston joukkue, Länsi-Helsingin joukkue sai hopeaa. 

Aikuisten sarjan suomenmestaruuden voittanut Länsi-Helsingin joukkue pääsee ensi 
vuonna edustamaan Suomea ensiavun EM-kisoihin.

A
ri
 R

äs
än

en

sinki tai sähköpostilla tuula.korhonen@pu-
nainenristi.fi.

Piirin hallitus myöntää ansiomerkit loka-
kuun kokouksessaan. Ansiomitalihakemuk-
set piirin hallitus toimittaa puoltojärjestyk-
sessä edelleen keskustoimistoon. Järjestön 
hallitus esittää harkitsemansa ehdotuk-
set edelleen sisäasiainministeriölle, joka vie 
esityksen tasavallan presidentin päätettä-
väksi. Ansiomitalit myöntää tasavallan pre-
sidentti keväällä 2018. 

Ansiomerkit jaetaan yleensä osastojen 
omissa tilaisuuksissa. Pronssiset, hopeiset 
ja kultaiset ansiomitalit jaetaan piirin vuosi-
kokouksessa huhtikuussa.  

ENSIAVUN SM-KISAT
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Emilia Jokiaho palaa 
koulutussuunnittelijaksi

Hei! Kaksi vuotta äitiys- ja hoitovapaalla 
meni lennossa ja tätä kirjoittaessa tuntuu 
vielä ihmeelliseltä olla täällä taas. Minne ai-
ka oikein katosi? 

Myös kuopukseni aloitti tänä syksynä päi-
väkodin ja tuntuu kuin uusi aikakausi al-
kaisi. Molemmilla lapsillani on nyt uusi oma 
maailmansa, josta äitinä saan vain osa-
sen kysellessäni lapsilta ja hoitajilta päivän 
kuulumisia. Muistan, kuinka eräs vapaa-
ehtoiskouluttaja kerran sanoi minulle, et-
tä luota että lapsesi pärjää. Sama koulut-
taja myös ehdotti jäämään nurkan taakse 
hetkeksi kuuntelemaan, kuinka nopeasti it-
ku loppuu kun lapsi rauhoittuu hoitajan sy-
lissä. Tämän olen jo saanut onnekseni huo-
mata, viisaita neuvoja! 

Palaan siis koulutussuunnittelijan toimen-
kuvaan Janne Leskisen ja Maaria Kuitusen 
jälkeen. Kahdessa vuodessa on paljon uutta 
tapahtunut ja mielenkiinnolla haluan pääs-
tä matkaan mukaan. Olettehan yhteydes-
sä, kun on jotain, missä voin olla avuksi. 
Pohditaan yhdessä ja yritetään etsiä sopivia 
ratkaisuja. Aurinkoisia ja värikkäitä syksyn 
päiviä odotellessa, 

Emilia Jokiaho 
puh. 020 701 2373

HENKILÖSTÖUUTISET

Viisi kuukautta on lyhyt aika olla töissä (jäsenmää-
rän perusteella) Suomen isoimmassa piirissä, varsinkin 
kun töiden aloittaminen tuntui enemmän tai vähem-
män liikkuvaan junaan hyppäämiseltä. 

Koulutussuunnittelijan tehtävä on siinä mielessä se-
kä kiinnostava että haastava, että työ ulottuu kaikkiin 
toimintamuotoihin ja uusien vapaaehtoisten vastaan-
otosta jo vuosia mukana olleisiin konkareihin. Viides-
sä kuukaudessa ehti myös oppia valtavan paljon uutta 
koulutusjärjestelmästä, kouluttamisesta, vapaaehtois-
työstä ja Punaisesta Rististä yleensä. Kiitos siitä kuu-
luu kouluttajille, mutta myös muille vapaaehtoisille ja 
tietysti kollegoille. 

Kiitos ja näkemiin!

Olen Päivi Mäkinen, HUPin uusi kerhokoor-
dinaattori. Koulutukseltani olen sosionomi 
ja musiikin maisteri, ja olen toiminut muun 
muassa opettajana, esimiehenä sekä ker-
hojen ja leirien ohjaajana. Vapaa-ajalla len-
kitän koiraani, luen ja remontoin taloa.

Johtotähtiäni työssä ovat palvelu ja kuunte-
lu, moninaisuus, leikki ja opiskelu. Odotan 
tältä työltä mielenkiintoisia tapaamisia, uu-
sia haasteita ja mahdollisuutta auttaa. 

Palveluksessanne.

Päivi Mäkinen, 
puh. 040 843 1021

Päivi Mäkinen aloitti 
kerhokoordinaattorina
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KOULUTUS

Mielenterveyden ensiapu II 

Mielenterveyden ensiapu II -kurssi järjeste-
tään lauantaina ja sunnuntaina 8.- 9.9.2018 
klo 9-16 Punaisen Ristin koulutustiloissa, 
osoite Hietaniemenkatu 7 B, 5. krs, Helsinki.
Koulutuksen järjestää Suomen Punainen Ris-
ti yhteistyössä Mielenterveysseuran ja Opin-
tokeskus Siviksen kanssa. Koulutus on suun-
nattu vapaaehtoisille, jotka voivat kohdata 
mielenterveyden häiriöitä vapaaehtoisena 
toimiessaan. Koulutukseen sisältyy oppikirja. 
Koulutus ja oppikirja ovat maksuttomia. Lisä-
tiedot: Emilia Jokiaho, emilia.jokiaho@punai-
nenristi.fi. Ilmoittautuminen päättyy 3.9.18.

Mielenterveyden ensiapu® 2 -koulutuksien 
tarkoituksena on lisätä tietoa tavallisimmis-
ta mielenterveyden häiriöistä, niiden oireista 
ja siitä, miten voi toimia, kun kohtaa mielen-
terveyden ongelmia. Koulutus rohkaisee ot-
tamaan puheeksi vaikeitakin asioita sekä an-
taa valmiuksia tukea ja ohjata tarvittaessa 
eteenpäin.

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa osal-
listujien mielenterveysosaamista tarjoamal-
la asianmukaista tietoa psyykkisistä oireista, 
vähentää mielenterveyden ongelmiin liittyvää 
stigmaa ja antaa valmiuksia toimia, kun koh-
taa mielenterveyden ongelmia.

Jokainen koulutus on tärkeä. Monet perus-
kursseille osallistuvista tutustuvat Punai-
seen Ristiin ensimmäistä kertaa. Millaisen 
kuvan haluamme jättää? Toivon, että jääm-
me koulutukseen osallistuneen mieleen 
asiantuntevana, ajassa elävänä, aina autta-
maan valmiina organisaationa. Toivon, että 
koulutuksissa käydyt keskustelut herättäi-
sivät kiinnostuksen oppia lisää ja osallistua, 
halun auttaa. Olisi hienoa, että jokainen 
koulutukseen osallistunut tuntisi itsensä 
tervetulleeksi mukaan toimintaan. Koulu-
tukseen osallistuminen tarkoittaa jo, että 
ihminen on kiinnostunut Punaisesta Rististä 
ja toiminnastamme, mutta hän voi tarvita 
vielä tuuppauksen oikeaan suuntaan. Kou-
lutukseen osallistuvia kannattaa aina kan-
nustaa liittymään jäseneksi ja lähtemään 
mukaan osaston toimintaan.

Kokeneemmille vapaaehtoisille koulutukset 
ovat tilaisuus päivittää omia tietoja ja ke-
hittää osaamista, mutta yhtä tärkeää voi 

olla kokemusten vaihto samanlaisissa teh-
tävissä olevien kesken ja mahdollisuus het-
ken olla ja kuunnella olematta vastuussa 
yhtään mistään. Pidetäänhän huolta myös 
omasta ja toisten jaksamisesta. Piirissä on 
valtavasti hyviä kouluttajia ja uusia rautai-
sia vapaaehtoisia on taas tänä syksynä läh-
dössä kouluttajakurssille. Tavoitteena on, 
että kenenkään ei tarvitse kouluttaa enem-
pää kuin mitä itse hyvin ehtii. Tehdään kou-
lutusten järjestämisessä yhteistyötä: pyy-
detään tarvittaessa apua piiriltä tai muilta 
osastoilta, otetaan koulutusten järjestelyi-
hin mukaan myös uudempia vapaaehtoi-
sia. Heistä voi hyvin kasvaa niitä seuraavia 
huippukouluttajia.

Jatkan piirissä syksyn suunnittelemassa 
luottamushenkilölle suunnattua johtajuus-
koulutusta, mutta siitä lisää myöhemmin. 

Maaria Kuitunen

MTEA® 2 -koulutuksessa tutustutaan yleisim-
pien mielenterveyden häiriöihin kuten masen-
nukseen ja ahdistuneisuuteen. Lisäksi käsi-
tellään itsetuhoista käytöstä, psykoositiloja ja 
päihteiden väärinkäyttöä sekä opetellaan so-
veltamaan mielenterveyden ensiavun aske-
leita. MTEA® 2 -peruskoulutuksen jälkeen on 
mahdollista hakea MTEA® 2 -ohjaajakoulu-
tukseen. 

Ystävänä omaishoitoperheessä 
-kurssi, tiistai 25.9. klo 17-20 

Koulutus on suunnattu vapaaehtoisille, jot-
ka ovat kiinnostuneita toimimaan omaishoi-
toperheiden tukena. Vapaaehtoisten rooli on 
tuoda iloa, seuraa ja virkistystä omaishoito-
perheiden arkeen.

Kurssi ei edellytä suoritettua ystävätoimin-
nan peruskurssia. Toivomuksena kuitenkin 
on, että myös peruskurssi suoritetaan mah-
dollisimman pian. Koulutus on maksuton ja 
järjestetään Punaisen Ristin koulutustilassa, 
Hietaniemenkatu 7 B, 5. krs, Helsinki.  

Lisätietoja ja sitovat ilmoittautumiset vii-
meistään 17.9.: Omaishoitajien tukitoiminnan 
aluetyöntekijä Sari Oittinen, puh. 040 548 
0377 tai sähköposti: sari.oittinen@redcross.fi

HENKILÖSTÖUUTISET
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KOTIPOLKU

Nuorten aikuisten Kotipolulla on 
tilaa saada ja antaa apua
Eva Suomalaista ja Leia Alapuras-
ta yhdistää halu parantaa nuorten ai-
kuisten hyvinvointia ja osallisuutta. 
Tätä tavoittelee myös nuorten aikuis-
ten itsenäistymistä ja asumista tukeva 
Nuorten turvatalojen Kotipolku yhdes-
sä ammattilaisten ja vapaaehtoisten 
kanssa.

Asunnon etsimistä ja itsenäistymisen tukea
Nuorten Turvatalot ovat matalan kynnyksen 
paikkoja, joissa nuoret ja heidän perheen-
sä saavat tukea ja apua elämän pienempiin 
ja isompiin myrskyihin. Nuorten turvatalot 
ovat jo aiemmin tarjonneet itsenäistymisen 
tukea juuri täysi-ikäisyyden kynnyksellä 
oleville nuorille, ja tänä vuonna itsenäisty-
misen tuki on laajentunut 18-24 -vuotiaille 
suunnatulla Kotipolulla.

Nuoret aikuiset ovat palvelujärjestelmäs-
sä helposti väliinputoajia, sillä monet pal-
velut päättyvät 18 vuotta täyttäessä. Nuor-
ten aikuisten tuen tarve voi myös kohdistua 
erilaisiin asioihin kuin nuoremmilla, ja eri-
tyisesti asumisen ja asunnon löytämiseen 
liittyvät kysymykset voivat korostua. 

“Itsenäistymiseen ja asumiseen liittyy mo-
nenlaisia kysymyksiä, joiden kanssa nuo-
ret aikuiset ja heidän lähiyhteisönsä voivat 

tarvita tukea. Kotipolussa uskomme, että 
nuorten aikuisten voimavaroja tunnistamal-
la ja vahvistamalla kaikille asioille voi teh-
dä jotain. Haluamme mahdollistaa sen, että 
jokaisella nuorella aikuisella olisi mahdolli-
suus pärjätä itsenäisessä elämässä”, kertoo 
Kotipolun projektipäällikkö Miki Mielonen. 

Kotipolun käynnistämisen taustalla on ha-
vainto siitä, että nuorten aikuisten asun-
nottomuus on ollut kasvussa kaupungeis-
sa. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 
ARA:n mukaan vuonna 2017 nuoria asun-
nottomia aikuisia oli jopa 1600. Lisäksi osa 
nuorten asunnottomuudesta ei näy tilas-
toissa, sillä nuoret saattavat asua epäviral-
lisesti esimerkiksi kavereiden luona, jolloin 
oman asunnon puute jää tunnistamatta.

“Kotipolussa yksi tavoitteemme on, et-
tä nuorten asunnottomuus vähenee, kun 
asunnottomaksi joutumista ennaltaehkäis-
tään itsenäistymistä ja asumista tukemal-
la sekä nuorten lähiyhteisöjä vahvistamal-
la. Samalla kehitetään uusia tapoja, jotta 
nuorten asuminen sekä itsenäistymisen po-
lut helpottuvat”, Mielonen kertoo.

Eva Suomalainen uskoo, 
että jokaisella on sellais-
ta elämänkokemusta, 
josta voi olla apua myös 
muille.
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Etsimistä, pärjäämistä ja vapautta

Itsenäistyminen on lähes jokaiselle elämän-
vaihe, johon liittyy muutoksia, uuden opet-
telua ja monenlaisia tunteita. Arki voi tun-
tua olevan solmussa, jos asuntoa ei löydy 
tai jos talous ei ole tasapainossa.

Viime keväänä lähihoitajaksi valmistuneelle 
Leia Alapuraselle nuorten asiat ovat sydä-
men asia, ja itsenäistymiseen liittyvät tun-
teet tuoreessa muistissa.

“Minulle itsenäistyminen tarkoittaa aikaa 
elämässä, jolloin täytyy oppia tulemaan toi-
meen itsensä kanssa. Omalla kohdallani it-
senäistyminen tuntui jonkin verran pelotta-
valta, mutta samalla tunsin ylpeyttä siitä, 
että pääsin asumaan omassa kodissa ja 
elämään itsenäisesti,” kertoo Alapuranen.

“Itsenäistymiseen liittyy paljon kysymyksiä, 
joihin voi tarvita apua. Mitä teen valmistu-
misen jälkeen? Millaiset työt voisivat sopia 
minulle? Lisäksi olisin tarvinnut ideoita sii-
hen, mitä ruokaa voi kokata: itse söin itse-
näistymisen alussa lähinnä hernekeittoa”, 
Alapuranen kuvaa. “Apua itsenäistymisen 
kysymyksiin olen saanut googlaamalla. Ka-
vereiden kanssa on ollut helppoa puhua, 
kun elämäntilanne on sama. On myös hy-
vä, että on Nuorten turvatalojen ja Kotipo-
lun kaltaisia paikkoja, joista saa apua, jos 
asiat menevät pahasti solmuun” pohtii Ala-
puranen.

Kotipolku tarjoaa apua nuorille aikuisil-
le, jotka tarvitsevat tukea itsenäistymisen 
tai asumiseen. Kotipolussa nuorille aikuisil-
le suunnitellaan yksilöllinen itsenäistymisen 
polku nuoren omien tavoitteiden pohjalta.

Myös Alapuranen kannustaa nuoria aikuisia 
hakeutumaan avun piiriin, kun arjessa tai 
itsenäistymisessä on haasteita: “Kysy roh-
keasti apua, kun sitä tarvitset. Ei kannata 
kamppailla yksin, kun on olemassa tahoja, 
joissa apua on tarjolla.”

Ei vain antamista vaan myös saamista

Nuorten turvataloilla on pitkä perinne, jos-
sa vapaaehtoiset ja nuoret kohtaavat krii-
simajoituksessa tai täysi-ikäistyville nuoril-
le suunnatun itsenäistymisen tuen parissa. 
Nyt myös Kotipolku etsii vapaaehtoisia, jot-

ka voisivat toimia tukena Kotipolun 18-24 
-vuotiaille nuorille aikuisille. Vapaaehtoisia 
tarvitaan niin nuorten aikuisten tukikum-
meiksi kuin keikkaluontoisesti esimerkiksi 
muuttoavuksi.

Vantaalaisessa kahvilassa kohtaan nuoriso- 
ja vapaa-ajanohjaajana työskentelevän ja  
vapaaehtoistoiminnasta innostuneen Eva 
Suomalaisen. Suomalainen on toiminut va-
paaehtoisena muun muassa hevostapah-
tumissa, ja Punaisen Ristin vapaaehtoistoi-
mintaa hän on päässyt kokemaan Punaisen 
Ristin nuorille suunnatuissa ja usein jonkin 
teeman ympärille rakennetuissa pop-up -il-
loissa. Siellä nuorten ja Punaisen Ristin va-
paaehtoisten on helppo kohdata ja keskus-
tella monenlaisista teemoista.

“Vapaaehtoistoiminnassa parasta on näh-
dä vapaaehtoisten aito innostus ja ilo. Va-
paaehtoistyö ei ole vain antamista vaan 
myös saamista. Esimerkiksi työkaverini, jo-
ka teki pitkään vapaaehtoistyötä, päätyi sii-
tä innostuneena opiskelemaan ohjaajaksi 
ja löysi siten oman elämänsä polun,” kertoo 
Suomalainen.

Suomalaisen mukaan avun antaminen va-
paaehtoistoiminnan kautta tuntuu erityisen 
merkitykselliseltä nuorten kanssa.

“Joillekin vapaaehtoiset ovat niitä harvoja, 
joiden kanssa on tuntunut, että joku on ot-
tanut kuvainnollisesti kädestä kiinni ja tu-
kenut,” pohtii Suomalainen. “Kaikkein pa-

Miten vapaaehtoiseksi?

Kotipolun vapaaehtoisuudesta kiin-
nostuneet voivat ottaa yhteyt-
tä Kotipolun projektipäällikkö Mi-
ki Mieloseen, miki.mielonen@
redcross.fi. Viestissä voit kertoa ly-
hyesti kuka olet ja mitä toivot va-
paaehtoistyöltä. Otamme sinuun 
yhteyttä ja kerromme lisää vapaa-
ehtoistyöstä. Kotipolun vapaaeh-
toiskoulutuksista ja tulevista ta-
pahtumista tiedotetaan osoitteessa 
punainenristi.fi/kotipolku.

KOTIPOLKU 



22

KOTIPOLKU

Hyvää #Itsenäistymispäivää!
Kotipolun tarkoitus on paitsi tukea, myös vaikuttaa. Siksi Kotipolku 
järjestää yhdessä Y-Säätiön kanssa Itsenäistymispäivän tapahtuman 
perjantaina 28.9.2018 klo 12-16  Nuorten toimintakeskus Hapessa, 
osoite Sörnäisten rantatie 31, Helsinki. Tila on esteetön. Tapahtuman 
tarkoitus on nostaa esiin nuorten aikuisten elämää kuvaavaa tutki-
mustietoa sekä etsiä ratkaisuja siihen, miten nuoren aikuisten tilan-
netta voitaisiin parantaa yhteiskunnassa. 

Tapahtuma käynnistää tiedon sekä ratkaisujen keräämisen projektin, 
joka jatkuu myös tapahtuman jälkeen. Tilaisuuteen voit ilmoittautua 
osoitteessa https://www.lyyti.fi/questions/ce42e35f0f

rasta on, jos itse tukea saanut nuori lähtee 
elämän tasaannuttua itsekin tukemaan 
muita nuoria vapaaehtoisen roolissa. Jokai-
sen oma polku on mennyt omalla tavallaan, 
mutta eletystä elämästä jää aina elämän-
kokemusta, josta voi olla apua toiselle.”

Nuoret vapaaehtoiset tervetuloa!

Kotipolun kantava periaate on, että nuoret 
ovat toimijoita, joilla on paitsi itsemäärää-
misoikeus omaan elämäänsä, myös valtaa 
vaikuttaa siihen, millaisessa maailmas-
sa elämme. Siksi Kotipolku toivottaa läm-
pimästi tervetulleeksi myös vapaaehtoisuu-
desta kiinnostuneet nuoret.

Myös Alapuranen pitää tärkeänä, että nuo-
rille on tilaa toimia sekä tulla kuulluksi.

“Nuorilta itseltään ei kysytä tarpeeksi mil-
tä heistä tuntuu ja mitä he haluavat. Jos 
nuoria ei kuulla, perustuvat nuoria koske-
vat päätökset vain oletuksiin. Kun opiskelin 
itse lähihoitajaksi ja kuuluin opiskelijayh-
distykseen koin, että minua kuultiin. Näen 
tärkeäksi sen, että nuorille on paikkoja tul-
la kuulluksi ja että nuoret uskaltavat puhua 
heille tärkeistä asioista.”

Kotipolussa halutaan panostaa siihen, et-
tä nuorten ääni kuuluu sekä Punaisen Ristin 
toiminnassa että laajemmin yhteiskunnas-
sa. Myös Kotipolun vapaaehtoistoiminnassa 
nuorilla aikuisilla on merkittävä rooli. Koti-
polun vapaaehtoiset voivat toimia niin tu-
kea tarvitsevien rinnalla kulkevina tuki-
kummeina kuin viestinnän ja vaikuttamisen 
tekijöinä.

“Tavoitteemme on, että jopa kolmasosa Ko-
tipolun vapaaehtoisista olisi tulevaisuu-
dessa nuoria aikuisia. Vapaaehtoisuutta on 
monenlaista, ja uskomme, että Kotipolun 
avulla myös yhä useampi nuori löytää tien-
sä Punaisen Ristin toimintaan,” kertoo Mie-
lonen ja jatkaa:

“Toki parasta on, kun vapaaehtoisia on 
mahdollisimman monenlaisista taustoista ja 
elämäntilanteista.”

Seuraa Kotipolkua somessa
Instagram: kotipolku_spr
Facebook: Nuorten turvatalo, Punainen Risti
Punainen Risti: punainenristi.fi/kotipolku

Silja Uusikangas
Projektityöntekijä, Kotipolku 
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NYNÄSIN KILTA

Nynäs Killan kiltapäivillä harjoiteltiin helteessä
Kiltapäivien säässä ei aiemminkaan ole ollut 
valittamista, mutta tämä vuosi jää muistiin 
erityisen kuumana, sillä elokuun ensimmäi-
nen viikonloppu osui täysin poikkeuksellisen 
hellejakson loppupuolelle. Kiltapäivien jär-
jestelyvastuussa olivat tänä vuonna Helsin-
gin ja Uudenmaan piirin kiltalaiset Anders 
Blombergin (Kehä-Espoo), Sini Vepsäläisen 
(Itä-Helsinki), Irma Terosen (Pornainen) ja 
Pekka Aholan (Lounais-Espoo) johdolla. Pii-
ristä oli mukana lisäksi noin 30 kiltalaista, 
yhteensä Siuntiossa järjestetyille kiltapäivii-
le osalllistui 107 ryhmänjohtajakurssin käy-
nyttä.

Koulutuksen teemana oli festarit. Teema nä-
kyi päivillä alusta saakka osallistujien saa-
tua ilmoittautumisen yhteydessä festariran-
nekkeet. Tukesin ylitarkastaja Kari Koposen 
luento tapahtumaturvallisuudesta ja kulut-
tajaturvallisuuslain käytännön soveltamises-
ta herätteli ajatuksia siitä, miten ensiapu-
päivystysten suunnittelua ja dokumentointia 
tulisi kehittää. Riitta ”Haxu” Bäckman pi-
ti innostavan esityksen jaksamisesta ja va-
paaehtoisten motivoinnista. Ryhmäharjoi-
tukset liittyivät ensiapusuunnitelmaan ja 
päätöksiin erilaisissa tilanteissa.

Lauantain rastiradalla nähtiin festarimeinin-
kiä monipuolisesti: palovammoja makka-
rakojulla, päihteiden käyttöä ja mielenter-
veysongelmia telttakylässä, henkistä tukea 
hukkuneen lapsen omaisille ja paljon muu-
ta. 

Haasteellisten harjoitteiden jälkeen juhlittiin 
45 vuotiasta kiltaa illallisella, jonka yhtey-
dessä Teea Tunturi, Jouni Nuutinen ja Os-
kari Perholehto palkittiin kiltaviirillä merkit-
tävästä pitkäaikaisesta toiminnasta killan 
sekä Punaisen Ristin hyväksi. Eila Kaitaista 
kiiteltiin kukkien kera uskomattomasta saa-
vutuksestaan osallistua kaikkiin 45 kiltapäi-
viin.

Nynäs Kilta perustettiin vuonna 1973 en-
siapuryhmänjohtajakurssin suorittaneiden 
keskeiseksi yhdyssiteeksi, perustava kokous 
pidettiin Nynäsin kartanolla 4.8.1973. Täs-
tä lähtien vuorollaan yhden piirin kiltalaiset 
ovat järjestäneet jatkokoulutuspäivät joka 
vuosi. Ryhmänjohtajakoulutuksen suoritta-
neet ovat usein vastuutehtävissä osastois-

sa, joten omasta kertauskoulutuksesta huo-
lehtiminen tuntuu luontevalta. 

Useat Punaisen Ristin keskeisetkin henkilöt 
(mm. Pär Stenbäck, Markku Niskala, Uolevi 
Sandroos ja Gunnar Rosén) ovat antaneet 
tukensa killalle, mutta killan, piirien ja kes-
kustoimiston yhteistoiminnassa on yhä pal-
jon kehitettävää. 

Parhaimmillaan kiltapäivät voisivat olla osa 
ensiapuryhmien koulutuskokonaisuutta si-
ten, että seuraavan vuoden ensiapuryhmi-
en teema olisi esillä kiltapäivillä, jolloin kil-
tapäivien ja seuraavan vuoden koulutusta 
voitaisiin suunnitella yhdessä. Näin ryhmän-
johtajat myös motivoituisivat teemaan ja 
saisivat ideoita ja eväitä teeman käsittelyyn 
omissa ryhmissään. 

Haluamme esittää kiitokset Helsingin ja Uu-
denmaan piirille sekä keskustoimistolle tu-
estanne. Ilman yhteistyötä laadukkaan kou-
lutuksen järjestäminen olisi haastavaa. 
Toivomme yhteistyön kehittyvän jatkos-
sa yhä paremmalle tasolle. Suuret kiitokset 
myös talkooväelle kiltapäivien aikana.

Nynäs killan 45 vuoden taipaleella on tapah-
tunut paljon. Monet asiat ovat muuttuneet 
ja monet pysyneet. Gunnar Rosén nimesi 
aikoinaan killan kuusi tehtäväkenttää, esim. 
yhdessäolo, uuden oppiminen, hyvien ide-
oiden esille tuominen ja kouluttajien kou-
lutus. Monessa olemme onnistuneet kiltana 
tai kiltalaisina edistämään ensiapu- ja val-
miustoimintaa.

Ensi vuoden kiltapäivät järjestetään Hä-
meen Sappeen Matkailukeskuksessa. Ta-
paamisiin!

Anders Blomberg
kurssi 90/12

Lähteenä on käytetty Nynäs Killan Historiik-
kia, Ari Misukan juhlapuhetta sekä Punaisen 
Ristin verkkosivuja. Oikolukijana ja sisällön 
tarkastajana toimi Mika Strömman.
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Yhteistyö koulutusten järjestämisessä

Koulutusten järjestäminen on yksi osaston 
toiminnan kulmakivistä: monet uudet va-
paaehtoiset tulevat mukaan toimintaan juu-
ri kurssien kautta ja niiden avulla jo mu-
kana olevat vapaaehtoiset kehittyvät ja 
pääsevät päivittämään osaamistaan. Koulu-
tusten suunnittelu kannattaa aloittaa ajois-
sa, niin valmistautuminen on helpompaa ja 
kiinnostuneet ehtivät merkitä sen kalente-
riinsa. 

Hyvä koulutus on monen osatekijän sum-
ma. Se on totta kai sisällöltään hyvä ja vas-
taa osallistujien toiveita, mutta paljon mer-
kitystä on myös sillä, että kouluttaja tuntee 
aiheensa ja on innostava, opetusmenetel-
mät kannustavat keskusteluun ja osallistu-
miseen, koulutustila on viihtyisä ja tekniik-
ka pelaa, mukana on riittävästi apukäsiä 
huolehtimassa tarjoiluista ja kertomassa 
omista kokemuksistaan vapaaehtoisena… 
Listaa voisi jatkaa loputtomiin. Hyvän kou-
lutuksen järjestäminen vaatii tiivistä yhteis-
työtä niin osastolta, piiriltä, kouluttajalta 
kuin muiltakin vapaaehtoisilta. Yhteistyön 
pohjaksi on hyvä palauttaa mieleen työnja-
ko.

Osaston tehtävät

1) Koulutusten suunnittelu

- Osaston koulutuskalenterin suunnitte-
lu esimerkiksi puoleksi vuodeksi eteenpäin 
sen mukaan, mille kursseille on tarvetta ja 

kurssin järjestelyistä vastaavan henkilön ni-
meäminen. 
- Yhteistyö kurssien järjestämisessä lähi-
osastojen kanssa. Piirin Rednet-sivulta löy-
tyvästä yhteenvetotaulukosta kannattaa 
tarkistaa, ettei tule päällekkäisiä koulutuk-
sia.
- Tulevien koulutusten ilmoittaminen koulu-
tussuunnittelijalle mahdollisimman ajoissa.

2) Koulutustilan hankkiminen ja muut 
käytännön asiat

- Koulutuksen voi järjestää osaston tilois-
sa tai kysyä tilaa esimerkiksi kirjastosta tai 
seurakunnalta.
- Koulutussuunnittelijaa voi pyytää varaa-
maan piirin koulutustilan Hietaniemenka-
dulta. Tilojen vuokraaminen on osastoille 
maksullista.
- Tarjoilujen hankkiminen, jos tarvetta.

3) Ilmoittautumiset ja kurssimaksu

- Ilmoittautumisia voi pyytää esimerkik-
si sähköpostilla kurssin vastuuhenkilölle. Il-
moittautumiseen voi käyttää myös maksu-
tonta Google Forms-palvelua. 
- Piirin suosituksena on, että peruskurssit 
ovat ilmaisia Punaisen Ristin jäsenille. Muil-
le kurssit ovat maksullisia (hinta 25 euroa), 
koska se on hyvä tapa rekrytoida uusia jä-
seniä. Osasto voi kuitenkin päättää osallis-
tumismaksuista itse.

KOULUTUS

Kouluttajakoulutus Nynäsissä 
muutaman vuoden takaa.
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KOULUTUS

4) Kurssin mainostaminen

- Tapahtuman luominen Rednetin tapahtu-
makalenteriin tai Oma-tietojärjestelmään, 
jos se on osastolla jo käytössä. 
- Facebookissa, muussa sosiaalisessa me-
diassa, kirjaston, koulujen tai kauppojen il-
moitustauluilla, paikallislehdissä, suoraan 
sähköpostilla…
- Koulutussuunnittelijaa voi pyytää mainos-
tamaan piirin Facebookissa.

5) Yhteydenpito piiriin ja kouluttajaan

- Ilmoitetaan kurssitiedot (kurssin ajankoh-
ta, osoite, kouluttaja, Rednet-sivun osoi-
te ja ohjelma) viimeistään 3 viikkoa ennen 
koulutussuunnittelijalle tai ohjelma-avusta-
jalle. 
- Jos osastolla ei ole omaa kouluttajaa, 
koulutussuunnittelija auttaa kouluttajan et-
simisessä.
- Sovitaan kouluttajan kanssa tarkemmasta 
aikataulusta ja muista käytännön asioista.

6) Kurssilla auttaminen

On tärkeää, että joku vapaaehtoinen on 
paikalla kertomassa kokemuksia vapaaeh-
toisena olemisesta ja auttamassa esimer-
kiksi kahvinkeitossa.

Piirin tehtävät

1) Kurssijärjestelyissä tukeminen, neu-
vominen ja ohjaaminen.

2) Koulutusten yhteenvetolistan ylläpi-
to.

3) Kouluttajien hankkiminen, jos osas-
to sitä pyytää.

4) Kouluttajien kulut

- Piiri maksaa kouluttajan palkkion (25 
euroa/h), matkakuluista sovitaan tapaus-
kohtaisesti. 
- Palkkio maksetaan pidetyistä opetustun-
teista, ei suunnittelusta. 
- Palkkiolomakkeen lähettäminen koulutta-
jalle ja sen hoitaminen eteenpäin. Jos piiri 
maksaa kouluttajan palkkion, kurssin tulee 
olla avoin kaikkien osastojen vapaaehtoisil-
le. 

5) Opintokeskus Siviksen tuen hakemi-
nen ja selvityksen tekeminen

- Piiri hakee tukea aina, jos kouluttaja ot-
taa koulutuspalkkion. Jos kouluttaja haluaa 
palkkion, koulutuksen tiedot on toimitetta-
va piiriin kolme viikkoa ennen koulutusta.
- Jos kouluttaja ei ota palkkiota ja osastol-
le tulee koulutuksesta (esim. tilavuokrasta) 
huomattavan paljon kuluja, piiri voi hakea 
tukea näiden kulujen kattamiseen. Asiasta 
sovitaan tapauskohtaisesti.Kurssin on olta-
va avoin kaikille.
- Tuen saamiseksi kurssilla on oltava vähin-
tään seitsemän osallistujaa.

6) Tiedottamisessa tukeminen

- Mainospohjan lähettäminen, jos osasto 
haluaa.
- Tiedottamisessa tukeminen muutenkin, 
esim. julkaisemalla kurssimainoksen piirin 
Facebookissa.

7) Kurssimateriaali

- Piirissä tulostetaan tarvittaessa kurssima-
teriaaleja ja osallistumistodistuksia. Tulos-
tettavat materiaalit on lähetettävä piiriin 
viimeistään viikkoa ennen kurssia.
- Piiristä voi pyytää myös muuta materiaa-
lia, esim. ystävätoiminnan oppaita, vapaa-
ehtoisten kortteja tai Punaisen Ristin esit-
teitä.

Kouluttajan tehtävät

- Valmistautuu koulutukseen huolella.
- Sopii osaston kanssa työnjaosta koulutuk-
sen aikana.
- Pyytää ja hakee materiaalit tarvittaessa 
piiristä.
- Lähettää koulutuksen jälkeen osallistu-
mislistan, ohjelman (jos muutoksia), palk-
kiolomakkeen ja verokortin piiriin. 
- Ohjaa muiden osastojen alueella toimin-
nan aloittavat uudet vapaaehtoiset oman 
osaston toimintaan mukaan tai auttaa etsi-
mään sopivan osaston. Tarvittaessa tukea 
saa piiristä. 

Lisätiedot; 
- koulutussuunnittelija Emilia Jokiaho, puh. 
020 701 2373
- ohjelma-avustaja Elina Tammi, puh. 020 
701 2353 
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OHJE SIVIS-TUEN HAKUUN

Opintokeskus Sivis on valtakunnallinen ai-
kuisoppilaitos, joka toteuttaa, tutkii, kehit-
tää, ohjaa ja tukee järjestöllistä koulutusta. 
Sen tavoitteena on aktiivisen kansalaistoi-
minnan edistäminen. Siviksen toimintaa yllä-
pitää Opintotoiminnan Keskusliitto ry, ja sitä 
valvovat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä 
Opetushallitus. 

Mihin Sivis-tukea kannattaa hakea?

Koulutuksiin ja kursseihin, joista koituu osas-
tolle kuluja (esim. kouluttajan palkkio, tila-
vuokra), kun
- koulutus on vähintään 45 min pituinen
- osallistujia on vähintään 7 (yli 15-vuotiasta)
- koulutus ei tee voittoa

Paljonko tuki on?

- Max. 20,50 euroa/oppitunti (45 min) TAI 
max. 55 % kuluista
- Järkeä saa käyttää: Tukea kannattaa hakea 
aina, jos kouluttajalle maksetaan palkkiota 
tai kurssista tulee muuten paljon kuluja. Jos 
suurin kulu on kahvipaketin ja muutama pul-
lapitkon hinta, hakeminen tuskin kannattaa.

Tuen hakeminen

Tukea voi hakea vain yksi Punaisen Ristin ta-
ho yhdestä koulutuksesta. Piiri hakee tukea 
aina, jos piiri maksaa kouluttajalle palkkio-
ta tai jostain syystä huolehtii koulutustilan 
vuokrasta tai muista kuluista. 

Ennen koulutusta

Ilmoita koulutussuunnittelijalle viimeistään 
kolme viikkoa ennen koulutusta:
- koulutuksen nimi 
- aloitus- ja lopetusaika, kesto
- ohjelman pääkohdat / sisältö (jos uusi kou-
lutus)
- paikka osoitetietoineen 
- Rednet-linkki, jos tapahtuma on jo viety 
sinne
- kouluttajat ja kouluttajien sähköpostiosoit-
teet

Lisää kurssimainokseen opintokeskus Sivik-
sen logo. Lisätietoa sivis.kuvat.fi > kuvat > 
Graafinen+materiaali. 

Koulutuksen jälkeen

Toimita koulutussuunnittelijalle mieluiten heti 
koulutuksen jälkeen, mutta viimeistään kol-
me viikkkoa koulutuksen jälkeen:
- ohjelma (jos tullut muutoksia)
- kouluttajien nimet ja sähköpostiosoitteet 
(jos tullut muutoksia)
- kulut 
- osanottajaluettelo (osanottajan nimi, säh-
köpostiosoite ja sukupuoli (alle 6 tunnin kou-
lutuksesta riittää tieto, montako miestä ja 
naista osallistui).

Koulutussuunnittelija täyttää selvityksen. 
Säilytä laskut ja muut tositteet esitetyistä 
kuluista. 

Kulut, jotka huomioidaan Sivis-tuessa:

- osallistujien majoitus-, kahvi- ja ruokailu-
kulut
- koulutusmateriaali- ja aineistokulut (oma-
kustannushinta)
- maksetut opetuksen suunnittelupalkkiot 
ja opetuspalkkiot (max. 50 % opetustuntien 
määrästä)
- muut maksetut palkkiot (esim. kurssin or-
ganisointi tai toimiminen kurssilla koulutta-
jan lisäksi tarpeellisena henkilönä)
- koulutustilojen vuokrat (jos Hietaniemen-
kadulla, riittää siitä maininta)
- opetusvälineiden vuokrat (esim. av-väli-
neet, elvytysnuket)
- markkinointi ja tiedotus (esim. lehti-ilmoi-
tukset, tiedotteet, kutsukirjeet)
- muut koulutuskulut (esim. todistukset/kpl, 
postitus)
- HUP on määritellyt joidenkin koulutuskulu-
jen hinnat valmiiksi, esim. kopiot, Hietanie-
menkadun koulutustilojen vuokra jne. Sinun 
ei tarvitse laskea valmiiksi esim. kopiokuluja, 
vaan ilmoittaa vain kopioiden määrä.

Jos kuluihin kohdistuu muuta julkista tukea, 
yhteenlaskettuna tuki ei saa olla yli 100 %.

Lisätiedot: 
- koulutussuunnittelija Emilia Jokiaho, puh. 
020 701 2373
- ohjelma-avustaja Elina Tammi, puh. 020 
701 2353

Ohje -tuen hakuun
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HELSINGIN JA UUDENMAAN PIIRI

Piiritoimisto     
Salomonkatu 17 B, 5. krs, 00100 Helsinki
Å 020 701 2000 

Koulutus- ja vapaaehtoistoiminnan tilat
Hietaniemenkatu 7 B, 5. krs, 00100 Helsinki
(sisäänkäynti Lapuankadun ja Perhonkadun kulmas-
ta)

Valmiuspäivystys 
Hätätilanteissa, piiritoimiston ollessa suljettuna, pii-
rin valmiuspäivystäjän tavoittaa numerosta 020 377 
710.

Asiakkaalle puhelu 0207-alkuiseen numeroon on 
operaattorin määräämä hinta. Tällä hetkellä puhe-
luhinta on kiinteästä verkosta 8,35 snt/puh + 16,69 
snt/min ja matkapuhelimesta 8,35 snt/puh + 16,69 
snt/min. Ulkomailta soitettaessa tavallinen ulkomaan-
puheluhinta. (alv. 24 %)
 
Sähköposti 
hup.neuvonta@punainenristi.fi
kerays.hup@punainenristi.fi
muut sähköpostit: etunimi.sukunimi@punainenristi.fi

Vapaaehtoistoiminnan tiimi

• Eloranta Titta, ensiaputoiminnan koordinaattori 
Å 020 701 2358 
ensiapuryhmät, ensiapubussi, ensiapupäivystykset 
(var.), Terveyspiste-toiminta

• Hakala Ari, järjestöpäällikkö Å 020 701 2359
vapaaehtoistoiminnan tuki, osastokummitoiminta,  
osastofoorumijärjestelmä, järjestötoimintaan liittyvä 
yritysyhteistyö, tietosuoja

• Heinonen Helena, järjestöavustaja Å 020 701 2360 
jäsen- ja luottamushenkilörekisterit, materiaalitoimi-
tukset, jäsentarrat ja jäsenluettelot

• Hollstein Jarmo, valmiuspäällikkö Å 020 701 2361
vapaaehtoisen pelastuspalvelun koordinaatio, valmi-
usasiat, viranomaisyhteistyö, kotimaan apu

• Holm-Cûzdan Helena, järjestöavustaja 
Å 020 701 2354

• Jokiaho Emilia, koulutussuunnittelija 
Å 020 701 2373
vapaaehtoiskoulutus, osastojen kummitoiminta, pro-
mo- ja kouluttajakoulutus

• Juslin-Sandin Heidi, ohjelmapäällikkö, keräyspääl-
likkö Å 020 701 2387
osastojen kummitoiminta, keräystoiminta, sosiaali-
toiminnan koordinaatio

• Koskijoki Maria, projektikoordinaattori
Å 020 701 2371 
yksintulleiden alaikäisten tuki -projekti

• Kuhlefelt Eva, kotouttavan toiminnan 
projektityöntekijä Å 040 648 6785

• Lankinen Mari, kehittämispäällikkö, 
Å 040 672 0300 
osastojen kasvu -hanke, osastokummitoiminta, 
osastofoorumit

• Lempinen Markku, ea-päivystysvastaava 
Å 020 701 2367 ensiapupäivystystilaukset ja 
-päivystysten koordinaatio 

• Ly Qyunh, monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä 
Å 040 821 6210
monikulttuurisen toiminnan tuki ja kehittäminen

• Lähteenmäki Minna, kotoutumistuen koordinaatto-
ri Å 020 541 6359 kotoutumista tukevan toiminnan 
tuki ja koulutus

• Niemelä Mia, nuorisotoiminnan suunnittelija 
Å 020 701 2369
nuorisotoiminnan tuki, humanitaariseen oikeuteen 
liittyvät asiat, kouluyhteistyö, seksuaaliterveystyö, 
osastokummitoiminta

 • Oittinen Sari, omaishoitajien tukitoiminnan alue-
työntekijä Å 020 701 2357
omaishoitajien tukitoiminnan alueellinen koordinaa-
tio, omaishoitajien ja vapaaehtoisten koulutus 

• Olli Sanna, osastotiedottaja Å 040 185 7501
osastojen ja viestintävapaaehtoisten tuki

• Mäkinen Päivi, kerhokoordinaattori Å 040 843 1021 
Läksyhelppi, Reddie Kids ja Terho-kerhot 

• Pokkinen Maija, projektisuunittelija, Oma Punainen 
Risti, pilotointi ja jalkautus Å 020 701 2191 

• Tammi Elina, ohjelma-avustaja, keräyssihteeri
Å 020 701 2353

• Yared Mehalet, sosiaalitoiminnan suunnittelija 
Å 020 701 2370
osastojen sosiaalitoiminnan tuki, osastokummitoi-
minta, osastofoorumit

• Väätäjä Reetta, projektityöntekijä, Å 040 668 3373 
yksintulleiden alaikäisten tukiprojekti  

Johto ja hallinto

• Kaukiainen Petri, toiminnanjohtaja Å 020 701 2363 
hallinto ja talous, piirin hallitus, sääntömääräiset 
kokoukset, piirin vastaanottokeskukset

• Korhonen Tuula, tiedotussihteeri Å 020 701 2364
Tässä ja nyt, RedNet, huomionosoitukset, sääntö-
määräiset kokoukset, piirin hallituksen sihteeri

• Moisio-Puustinen Laura, henkilöstösuunnittelija 
Å 020 701 2263

• Poukka Jari, vt. talouspäällikkö Å 040 536 6285
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